Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru minor

Subsemnatul.........................,
cetățean..................,
domiciliat
în......................,
CI/BI/Pasaport/altele..................... seria.............., nr........., emis de ............., la data de.............,

legitimat

cu

Subsemnatul..........................,
cetățean.................,
domiciliat
în......................,
legitimat
CI/BI/Pasaport/altele....................... seria..............., nr............, emis de................, la data de.............,

cu

în calitate de părinți/tutori legali ai minorului...............................................................
suntem de acord să furnizăm către Asociația VOLENS, înregistrată sub nr. 53/03.04.2014 în Registrul Special al
Asociaților şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, având CIF nr. 33190033, cu sediul în România,
București, Str. Arhiereu Calist, nr. 9, cam.1, etaj 1, ap.2, Sector 2, cod poștal 021513, avand cont bancar RO60 PIRB
4244 7656 7800 1000, deschis la banca First Bank, reprezentată legal prin Dna. Alexandra Arnăutu, în calitate de
Vicepreședinte, în calitate de „Operator”,
următoarele date cu caracter personal, în vederea prelucrării și îmi exprim consimțământul, ca imaginea
minorului/mea (indiferent dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie făcută publică în materialele
publicitare tipărite, audio și video, precum și pe canalele de comunicare (presă scrisă, TV, radio, online) folosite de
unitatea de învătământ sau Asociația VOLENS în scopuri de informare și promovare a programului Patrula de
Reciclare și ca Asociația VOLENS să prelucreze informațiile indicate mai jos:
a) Nume și prenume;
b) Adresa de domiciliu / reședință / poștală;
c) Date privind actul de identitate (număr, serie, valabilitate, instituția emitentă);
d) Semnătura;
e) Numărul de telefon;
f)

Adresa de e-mail;

g) Date privind unitatea școlară;
h) Imaginea (foto/video).

în calitate de părinți/tutori legali ai minorului Persoana Vizată a luat la cunoștință următoarele informații:
a. Datele cu caracter personal mai sus menționate vor fi prelucrate de Asociația VOLENS, în calitate de Operator;
b. Imaginea minorului (indiferent dacă este redată foto sau video) va fi utilizată și facută publică in materialele
publicitare tipărite, audio si video, precum și pe canalele de comunicare (presa scris, TV, radio, online)
c. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Operator pentru a fi folosite în scop de informare și promovare a
programului Patrula de Reciclare;
Operatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal aparținând Persoanei Vizate către alte persoane decât cele
menționate mai sus, cu excepția situației în care i se solicită în cadrul unei proceduri legale de către o autoritate
publică.
Operatorul va stoca datele cu caracter personal Operatorul nu va dezvălui datele cu caracter personal aparținând
Persoanei Vizate către alte persoane decât cele menționate mai sus, cu excepția situației în care i se solicită în cadrul
unei proceduri legale de către o autoritate publică.
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Operatorul va stoca datele cu caracter personal în format electronic și/ sau fizic, pe suport de hârtie la sediul său din
București, str.Arhiereul Calist nr.9, cam.1, et.1, ap.2, sector 2, cod poștal 021513.
1. Securitatea datelor
Conform cerințelor Regulamentului nr. 679 / 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit in continuare
“Regulamentul 679”), Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță, cu respectarea
confidențialității și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Persoana Vizată.
Identificarea și autentificarea. Operatorul își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele legale. Accesul la
datele cu caracter personal este permis doar personalului autorizat, fiind acordat printr-o persoană desemnată
special în acest scop care acționează numai în temeiul instrucțiunilor primite de la Operator.
Persoanele împuternicite au acces la datele cu caracter personal în baza parolelor. Sunt implementate măsuri de
administrare a parolelor și măsuri de control, inclusiv prin lungimea minimă a parolei, precum si obligația de a
schimba periodic parolele si de a nu refolosi vechile parole. Toate parolele sunt tratate ca informații sensibile și
confidențiale.
Tipul de acces. Sunt accesate doar datele cu caracter personal prelucrate în scopul desfășurării relațiilor
contractuale/ beneficierii de diverse servicii de către Persoana Vizată.
Colectarea datelor. Datele cu caracter personal sunt colectate și introduse în baza de date prin persoane special
desemnate in acest sens.
Accesul în clădire si computerele. Clădirea este supravegheată video. Folosirea computerelor este supusă
autentificării în baza parolelor folosite.
Instruirea personalului autorizat de către Operator. Personalul autorizat este informat periodic cu privire la
politicile de securitate si referitor la procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Folosirea computerelor. Computerele sunt protejate prin programe anti-virus. Procedurile interne interzic instalarea
programelor de software de către personal neautorizat sau a programelor software din surse externe.
Imprimarea datelor. Dreptul de a imprima date din bazele de date cu caracter personal este limitat doar la
personalul autorizat si doar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal este întregita de sistemul de protecție prin faptul ca:


Toate echipamentele și resursele electronice sunt protejate în mod corespunzător. Accesul la acestea este
permis doar persoanelor autorizate.



Personalul autorizat a fost instruit să nu lase computerele nesupravegheate atâta timp cât sunt în funcțiune
și conectate la o anumită aplicație. Operatorul a implementat soluții și dispozitive de supraveghere a
accesului la computer, cum ar fi protecția parolată.

2. Drepturile Persoanei Vizate:
Conform prevederilor Regulamentului 679, Persoana Vizată beneficiază de următoarele drepturi cu privire la datele
personale furnizate:
a) dreptul de acces: dreptul de a obţine din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu
caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective.
b) dreptul la rectificare: dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu
caracter personal inexacte.
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c) dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter
personal în conditiile Regulamentului 679.
d) dreptul la restricţionarea prelucrării: dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în
conditiile Regulamentului 679.
e) dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a
furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul
de a transmite aceste date altui operator, în conditiile Regulamentului 679.
f) dreptul de a se opune prelucrării datelor personale: dreptul de a se opune în orice moment, din motive
intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
g) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv crearea de profiluri.
h) dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 679, care i-au fost încălcate.
Pentru exercitarea acestor drepturi, Persoana Vizată se poate adresa cu o cerere la Asociația VOLENS, Str. Arhiereu
Calist, nr.9, cam.1,et.1,ap.2, sector 2, cod poștal 021513, București
3. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal. Încetarea prelucrării
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate: pe toata durata editiei 20192020 a programului Patrula de Reciclare si 12 de luni dupa inchiderea acestei editii.Dupa incheierea acestei editii,
datele cu caracter personal vor fi arhivate in format electronic pentru o perioada de 1 an.
Operatorul va înceta să prelucreze datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate:


La momentul implinirii perioadei de 1 an dupa inchiderea editiei 2019-2020 a programului Patrula de
Reciclare; sau



La momentul exercitării dreptului de opoziție de către Persoana Vizată;

După încetarea prelucrării, datele personale ale Persoanei Vizate vor fi:
☐ Prelucrate în alt scop, cu consimțământul expres al Persoanei Vizate;
☐ Șterse;
☐ Distruse;
☒ Arhivate;
☒ Transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri de statistice, de cercetare istorică sau științifică;
☐ Transferate altui operator.
Prezentul Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a fost semnat astăzi, ..........................., în două
exemplare originale.
Părinți sau tutori legali ai Persoanei Vizate

________________________

________________________

(nume, prenume, semnătura )

(nume, prenume, semnătura)
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